
 

 

 

Cursos com certificação de Qualidade ISO 9001.   

 

 

Direito Empresarial e Processual Empresarial - 24 horas 

Sociedades contratuais (espécies, características, responsabilidade dos sócios e dos 

administradores e resolução). Sociedade anônima (características, assembleia e questões 

relacionadas à dinâmica da administração). Ação de responsabilidade do sócio administrador. 

Ação de resolução parcial e total de sociedade contratual. Ação de exclusão de sócio por falta 

grave. Ação de destituição de administrador nomeado pelo contrato social. Títulos de crédito 

(cheque, duplicata, nota promissória: aspectos gerais e prescrição). Ação de execução de títulos. 

Ação de locupletamento. Ação monitória. Falência (legitimidade ativa e passiva, petição inicial, 

contestação, pedido de habilitação, homologação do quadro de credores, classificação geral dos 

créditos). Pedido judicial de falência. Pedido de Restituição. Pedido de habilitação. Recuperação 

judicial (legitimidade ativa, requisitos e aprovação). Recuperação extrajudicial. Pedido de 

recuperação. 

 

Direito Imobiliário - 12 horas 

Contratos e segmentos da locação imobiliária. Do condomínio edilício, de lotes e  da 

multipropriedade. Da incorporação imobiliária. Contrato de corretagem imobiliária e contratos de 

financiamentos imobiliários. 

 

Direito Sucessório - 12 horas 

Direito das Sucessões. Efeitos da abertura da sucessão. A sucessão legítima. Liberdade de 

testar x instituto da legítima. Planejamento sucessório. Disposições gerais. Testamento. 

Negócios jurídicos com eficácia post mortem. Holding familiar.  Inventário judicial e extrajudicial. 

Execução de testamento. Partilha em vida. 

 

Direito Tributário e Processual Tributário - 24 horas 

Tributos em espécie (impostos, taxas, contribuições especiais e contribuições de melhoria). 

Limitações ao poder de tributar. Lançamento tributário (espécie de lançamentos, obrigação 

tributária e crédito tributário). Suspensão da exigibilidade do crédito Tributário (parcelamento, 

moratória, depósito do montante integral, tutela antecipada, liminar, recursos e impugnações 

administrativas). Prescrição e decadência do crédito tributário. Execução fiscal. Embargos à 

execução. Ação declaratória. Ação anulatória. Mandado de segurança. Ação de repetição de 

indébito. 

 

Execução - 24 horas 

Liquidação da sentença. Teoria Geral da Execução. Princípios. Meios executivos. Legitimidade. 

Competência. Cumprimento provisório e definitivo de sentença por obrigação de pagar quantia. 



 

 

Tutela de obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Processo autônomo de execução. 

Defesas do Executado. 

 

Fundamentos do Direito Contratual - 24 horas 

Teoria geral do negócio jurídico. Teoria geral das obrigações. Conceito de relação obrigacional. 

Modalidades de obrigação. Circulação das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações. 

Inadimplemento. Os novos princípios contratuais. Interpretação dos contratos. 

 

Litígios na Área de Licitações e Contratos - 24 horas 

Aspectos Gerais das Licitações. Aspectos Constitucionais. Princípios. Normas Gerais. 

Contencioso na fase de habilitação e na fase de julgamento.  Meios de impugnar as licitações. 

Recursos Administrativos.  Contratos Administrativos. O contencioso no reajuste, revisão, 

atualização monetária e repactuação. Cláusulas exorbitantes e os principais litígios na aplicação 

de sanções administrativas e rescisão dos contratos. Regime Diferenciado de Contratação. 

Aspectos conceituas e principais controvérsias. Contratação Direta. Inexigibilidade e Dispensa 

de Licitação. Riscos, cautelas e litígios. 

 

Meios Consensuais de Resolução de Conflitos e Arbitragem - 24 horas 

Fatores que influenciam a resolução do conflito e as modalidades adequadas para a sua escolha. 

Mediação. Arbitragem. Conciliação X Mediação X Arbitragem: constituição, características e 

procedimentos de cada instituto. A figura do árbitro e do mediador. Decisão arbitral. Estratégias 

de execução ou invalidação do ato (ação de nulidade e objeção à homologação de sentença 

estrangeira). 

 

Oficina de Direito Civil - 24 horas 

Oficina de documentos pré-contratuais; de interpretação de contratos de adesão; de Cláusulas 

de Responsabilização Civil. Compensatórias, Moratórias, Limitativas e de Não indenizar; de 

contratos imobiliários; de interpretação de contratos de financiamento e crédito; de documentos 

pré-contratuais; de Planejamento Sucessório; de Cláusulas Compromissórias e de Med-Arb. 

 

Processo de Conhecimento - 24 horas 

Espécies de processo, processo e procedimento. Visão geral do procedimento comum do 

processo de conhecimento. Petição inicial. Posturas do juiz. Audiência de conciliação. Defesas 

do réu. Providências Preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Julgamentos 

imediatos (total e parcial). Saneamento e organização do processo. Teoria geral da prova. 

Audiência de instrução e julgamento. Sentença. Coisa julgada. 

 



 

 

Recursos e Processo nos Tribunais - 24 horas 

Noções Gerais. Juízo de admissibilidade de recursos. Embargos de Declaração e Agravo de 

Instrumento. Apelação. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Agravo Interno. Ordem dos 

processos no Tribunal. Assunção de Competência. Ação Rescisória. Reclamação. 

 

Temas Contemporâneos do Direito Civil - 24 horas 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Noções gerais de Direito Digital. Propriedade e 

Direito de Uso. Mercado de Recorrência. Cessão da Posição Contratual e institutos afins. Direitos 

de Garantia. 

 

Teoria do Adimplemento e do Inadimplemento Contratual - 24 horas 

Conservação dos negócios jurídicos: conversão substancial e superação das nulidades. As 

vertentes modernas da inexecução contratual: o inadimplemento antecipado, adimplemento 

substancial, a violação positiva do contrato, a frustração do fim do contrato, a responsabilidade 

post pactum finitum e o duty to mitigate the loss. Cláusula Penal. Cláusulas de não indenizar, de 

limitação de responsabilidade e de exclusão de responsabilidade. Danos emergentes, lucros 

cessantes. Mensuração de Danos. Juros e Correção Monetária. Extinção do contrato. Distrato, 

resilição unilateral, cláusula resolutiva tácita e expressa, exceção de contrato não cumprido, 

exceção de insegurança. 

 

Tipos Contratuais Modernos - 24 horas 

Garantia Geral das Obrigações e Garantias Fidejussórias. Negócio Fiduciário. Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e Imóveis. Memorando de Entendimentos, Cartas de Intenções e 

Documentos Pré-Contratuais. Contratos de Construção. Compra e Venda de Participação 

Societária. Contratos de Opção. 

 

Tratativas, Negociação e Formação do Contrato - 24 horas 

Fase pré-contratual. Tratativas e negociação de contratos civis, de consumo e empresariais. 

Publicidade. Proposta e oferta. Aceitação. Diligências em operações contratuais.  

Responsabilidade civil pré-contratual e inadimplemento dos instrumentos pré-contratuais. Arras. 

 

Tutela Provisória - 24 horas 

Tutelas Provisórias. Tutela de urgência e da evidência. Fungibilidade. Procedimento da tutela 

provisória de urgência. Tutela provisória de urgência antecipada incidental e antecedente. 

Características da ação de revogação, reforma ou invalidação da estabilidade da tutela 

antecipada. Tutela provisória de urgência cautelar: procedimento, natureza jurídica, efeitos, 

tipicidade e atipicidade. Poder geral de cautela. Poder geral de efetivação e as tutelas provisórias. 

Tutela inibitória. Mandado de segurança. 


